กำหนดกำร
กำรอบรมเตรียมควำมพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ 2 ภำค 2/2558
14-15 มกรำคม 2559 ณ อำคำรบรรยำยรวม 1 (บร.1) มธ.ศูนย์รังสิต
****************************
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกรำคม 2559 กำรอบรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ
08.30 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 201 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
กล่ำวต้อนรับนักศึกษำ
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ
การบรรยาย เรื่อง “ชีวิตในกำรฝึกภำคปฏิบัติ : กำรเรียนรู้บนเส้นทำงสู่วิชำชีพ”
โดย รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
กิจกรรม “เตรียมตัว เตรียมหัว เตรียมใจ ไปกับบทบำทนักสังคมสงเครำะห์มืออำชีพ”
โดย ทีมละลายพฤติกรรม*
คุณนิศาชล ชัยมงคล
คุณอุรินธา เฉลิมช่วง
คุณชญาภัส พลายโถ
คุณกรพินธุ์ เอื้อศรีเจริญ
กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค เครื่องมือ และศิลปะกำรทำงำน
ภำคสนำมในงำนสังคมสงเครำะห์ชุมชน”
โดย ทีมวิทยากรกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย* (ตามห้องย่อย)

กลุ่มที่ 1 กทม.และปริมณฑล
(นักศึกษา 35 คน) ห้อง 202
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม, มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก, ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี
กลุ่มที่ 2 กทม.และปริมณฑล
(นักศึกษา 43 คน) ห้อง 203
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี, สานักงานเขตดอนเมือง, สานักงานเขตหลักสี่, สานักงานเขตจตุจักร, สานักงานเขตวังทองหลาง
กลุ่มที่ 3 ภาคกลาง
(นักศึกษา 25 คน) ห้อง 206
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม,
นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
กลุ่มที่ 4 ภาคเหนือ
(นักศึกษา 31 คน) ห้อง 207
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จ.เชียงราย, ชุมชนไชยสถาน จังหวัดน่าน, เทศบาลตาบลเวียงสา จังหวัดน่าน
กลุ่มที่ 5 ภาคเหนือ
(นักศึกษา 26 คน) ห้อง 208
เทศบาลเมืองแม่เหียะ, อบต.ดอนแก้ว, เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา, เทศบาลตาบลเชิงดอย, เทศบาลตาบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
กลุ่มที่ 6 ภาคใต้
(นักศึกษา 35 คน) ห้อง 211
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง, มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง, เทศบาลตาบลรัษฎา-เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต, มูลนิธิอันดามัน จ.กระบี่
กลุ่มที่ 7 ภาคอีสาน
(นักศึกษา 17 คน) ห้อง 212
เทศบาลตาบลขามใหญ่- บ้านดอนชาด จ.อุบลราชธานี, เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 15 มกรำคม 2559 กำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ 2 ศูนย์รังสิต
08.30 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 201 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
กล่ำวต้อนรับนักศึกษำ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
วิดีทัศน์
การบรรยายเรื่อง “แรงกำลังกับควำมฝันสู่โลกควำมจริงของกำรทำงำนชุมชน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ “ศำสตร์และศิลป์ในงำนชุมชนสู่กำรบริกำรสังคมยุคใหม่”
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
นายประภาส แสงประดับ
ประธานชุมชนบางบัว*
ดาเนินรายการโดย อ.ณัฏฐพัชร สโรบล

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน อำจำรย์นิเทศงำนภำคสนำม
ณ หน้าห้อง 201 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
เรียนรู้ กฎระเบียบ หลักกำรฝึกภำคปฏิบัติ 2
โดย ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่*
พบอำจำรย์ภำคสนำม (ตำมห้องย่อย)

กลุ่มที่ 1 กทม.และปริมณฑล
(นักศึกษา 35 คน) ห้อง 202
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม, มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก, ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี
กลุ่มที่ 2 กทม.และปริมณฑล
(นักศึกษา 43 คน) ห้อง 203
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี, สานักงานเขตดอนเมือง, สานักงานเขตหลักสี่, สานักงานเขตจตุจักร, สานักงานเขตวังทองหลาง
กลุ่มที่ 3 ภาคกลาง
(นักศึกษา 25 คน) ห้อง 206
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), องค์การบริหารส่วนตาบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม,
นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
กลุ่มที่ 4 ภาคเหนือ
(นักศึกษา 31 คน) ห้อง 207
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จ.เชียงราย, ชุมชนไชยสถาน จังหวัดน่าน, เทศบาลตาบลเวียงสา จังหวัดน่าน
กลุ่มที่ 5 ภาคเหนือ
(นักศึกษา 26 คน) ห้อง 208
เทศบาลเมืองแม่เหียะ, อบต.ดอนแก้ว, เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา, เทศบาลตาบลเชิงดอย, เทศบาลตาบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
กลุ่มที่ 6 ภาคใต้
(นักศึกษา 35 คน) ห้อง 211
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง, มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง, เทศบาลตาบลรัษฎา-เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต, มูลนิธิอันดามัน จ.กระบี่
กลุ่มที่ 7 ภาคอีสาน
(นักศึกษา 17 คน) ห้อง 212
เทศบาลตาบลขามใหญ่- บ้านดอนชาด จ.อุบลราชธานี, เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

